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JUST LIVING IS 
NOT ENOUGH... 
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WELKOM 
THUIS

Een nieuwe wijk, een nieuwe woning. 
Met dit magazine laten we je thuiskomen 
op Sparrenlaene. We geven een kijkje in 
de keuken van de architect, verrassende 
interieurideeën om het beste uit je huis te 
halen, een lekker recept om direct mee aan 
de slag te gaan; een flinke dosis inspiratie 
én informatie voor heel veel woongeluk. Ga 
lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk. 

Welkom thuis. Welkom op Sparrenlaene.
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Modern en stijlvol wonen met 
het bos aan je voeten. Met dat 
gevoel ging Anoul Bouwman 
aan de slag. En hoe. 

De Brabantse architect over 
zijn ontwerp, de locatie en 
het fenomenale uitzicht van 
Sparrenlaene. 'Je kijkt uit over 
de bomen van Sparrenrijk' 

Vleugje natuur
De stijl van de Sparrenlaene appartementen? Modern. 'Dat zit ’m 

vooral in de strakke, horizontale lijnen en de grote hoeveelheid glas die 
we hebben gebruikt. Maar hoewel het gebouw an sich modern is, past 
het perfect in een natuurrijke omgeving. Zo zijn de flagstones op de 
plint van het gebouw van natuursteen. Architectuur en natuur lopen 
zo mooi in elkaar over. Diezelfde flagstones zorgen bovendien voor een 
parkgevoel. Dat vind ik misschien nog wel het leukst; je hebt echt het 
gevoel alsof het gebouw aan het bos vastzit.'

'Je woont hier 
in het bos'
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NATUUR WORDT 
ARCHITECTUUR
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Op de uitkijk
En dat ís natuurlijk ook zo. De appartementen van Sparrenlaene 

staan in een bijzonder groene en bosrijke omgeving. Bouwman: 'Dat 
gevoel van buiten hebben we doorgetrokken in de woningen. Met 
veel glas hebben we een waanzinnig mooie lichtinval gecreëerd. Om 
over het uitzicht nog maar te zwijgen: vanuit de appartementen kijk 
je uit over de dennenbomen van Sparrenrijk. Alle woningen hebben 
bovendien een groot terras om het buitenleven nog dichterbij te halen. 
Gevoelsmatig woon je hier écht in het bos.'

Eigen draai
Over privacy hoeven bewoners zich volgens de architect geen 

zorgen te maken. 'Het gebouw komt op een plint te staan', legt hij uit. 
'Dat voorkomt inkijk. Daarbij bouwen we natuurlijk de hoogte in, dus 
vanaf de stoep kijken mensen nooit direct bij je naar binnen.' En er 
zijn voldoende mogelijkheden om de woning naar eigen wens vorm 
te geven. Een extra kamer, een andere indeling; vrijwel alles kan. 
'Over het algemeen geldt: hoe groter de woning, hoe meer vrijheid 
voor individuele woonwensen', besluit Bouwman. 'Alleen aan het 
uitzicht kunnen we niets veranderen. Gelukkig is dat van zichzelf al 
fenomenaal.'

'Het uitzicht is 
fenomenaal'

A
noul Bouw

m
an
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KOOK VAN JOU

Smaakt naar meer
Ook de luxe woonkeukens* in de 

appartementen van Sparrenlaene zijn met 
hun ruime opzet uitermate geschikt om voor 
masterchef te spelen. Zo kunnen de keukens 
volledig worden afgestemd op je persoonlijke 
smaak en stijl en van alle innovatieve gemakken 
worden voorzien. Kookeiland of bar, marmer of 
hout, mat of glans; alles is mogelijk. Het grote 
genieten begint daarmee al in de keuken. 

Daar weet Jurgen Bosmans alles van. De 
Boxtelse chef-kok staat achter het fornuis in 
Restaurant De Waag, maar ook thuis kookt hij 
graag. 'Thuis koken staat voor mij gelijk aan 
gezelligheid, mooie ingrediënten, lekkere wijn 
en natuurlijk goed gezelschap. De keuken is een 
centrale plek in huis waar iedereen samenkomt. 
Een plek die leeft.'

Iedere thuiskok verdient een droomkeuken. 
Een plek om uitgebreid te kokkerellen en de 
wijn alvast te ontkurken. Want lekker lang 
tafelen begínt in de keuken.

'Lekker lang 
tafelen'

'Luxe 
woonkeukens, 
op maat 
gemaakt'

Ju
rg

en
 B
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m
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s

* De verkoopprijzen zijn exclusief keukeninrichting. Via de showroom 
kan eventueel aanvullend keukeninrichting worden besteld.
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I COOK 
WITH WINE

SOMETIMES 
I EVEN ADD 

IT TO THE 
FOOD
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Een lekker recept om direct mee aan de slag te gaan? ‘Pasta tartufo’, als 
het aan de Boxtelse chef ligt. Het is zijn onbetwiste favoriet. 'Dit recept is 
gemakkelijk, snel klaar én ongelofelijk lekker', vertelt hij smakelijk. Perfect 
voor na een lange boswandeling, dus. 'De gouden tip: gebruik de beste 
ingrediënten die je kunt krijgen. Zelf ga ik graag naar PROEF! Culinair in het 
hart van Boxtel. Daar verkopen ze de lekkerste producten van topkwaliteit.'

Aan de slag

Kook de tagliatelle al dente. Bak de spekjes in 
de koekenpan krokant uit. Doe de pijnboompitjes 
erbij en rooster even mee. Voeg de gesneden 
paddenstoelen toe en bak die ook even mee. Doe 
vervolgens de gekookte tagliatelle erbij en schud 
het geheel een beetje op. Blus af met de cognac. 
Voeg dan de room en bouillon toe tot de pasta 
mooi smeuïg wordt. Wat truffel erbij en maak het 
af met de geraspte truffelpecorino. Voeg peper en 
zout naar smaak toe. Serveer eventueel met een 
lichte salade. Smakelijk! 

Wat heb je nodig?

Verse tagliatelle
Diverse paddenstoelen zoals 
cantharellen shiitake oesterzwammen 
en kastanjechampignons
Spekreepjes
Pijnboompitjes
Truffel tapenade of verse truffel
Scheut slagroom
Scheut bouillon
Beetje cognac
Vers geraspte truffelpecorino
Peper en zout

Koken maar

Pasta tartufo
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'HET GEBOUW PAST 
PERFECT IN DE 

NATUURRIJKE OMGEVING'
Anoul Bouwman

architect
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TUSSEN STEDEN, 
GROEN EN WATER

Gelegen aan de Dommel, in het 
groene hart van de Meierij en 
dichtbij grote steden, biedt Boxtel 
het beste van twee werelden: rust 
en reuring zijn er altijd dichtbij.

Rijdend over de A2 valt het direct op; de groene 
en strategische ligging van Boxtel, precies tussen 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Neem je 
vanaf ’s-Hertogenbosch de afslag Boxtel-Noord, 
dan voert de slingerende en sprookjesachtige 
Bosscheweg je zo het centrum van het dorp in. 

Bourgondisch genieten
Vanuit een klein dorpje aan de Dommel 

groeide Boxtel uit tot een gemeente met ruim 
dertigduizend inwoners. Met een levendig 
centrum, een eigen NS-station en een ligging 
aan de A2 is plezier nooit ver weg. Het oude, 
karakteristieke hart van het dorp biedt een 
breed scala aan grote winkelketens, bijzondere 
cadeauwinkels, delicatessenzaken en 
gespecialiseerde kledingzaken. De Brabantse 
gemeente telt bovendien maar liefst 43 
gezellige horecazaken; bourgondisch genieten is 
Boxtelnaren met de paplepel ingegeven.

De geur van het bos
Maar volg je vanuit het centrum de Dommel 

richting het wandelpark Molenwijk en doorkruis 
je het park naar Sparrenlaene, dan wandel je 
de rust zo tegemoet. Sparrenlaene is gelegen 
in het groene hart van Boxtel, met in de directe 
omgeving het bos Sparrenrijk, recreatieplas De 
Langspier en de natuurgebieden De Geelders en 
Kampina. Vanaf je terras op Sparrenlaene kun je 
de stilte van het bos bijna horen.

'Bosrijk wonen, 
bourgondisch 
genieten'
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'NATURE IS A MAGIC CITY'
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'NATURE IS A MAGIC CITY'
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KOPJE ONDER 
IN HET BOS

Fluitende vogels, 
dwarrelende 
bladeren, de geur 
van mos; op geen 
enkele andere plek 
is het leven zo 
sereen als in het 
bos. Het is daarmee 
de plek bij uitstek 
om de drukte 
van alledag te 
ontglippen en even 
helemaal tot rust te 
komen. 

Uit onderzoek blijkt dat een regelmatige 
wandeling in de natuur ons gelukkiger maakt, 
het lichaam tot rust brengt en stress vermindert. 
De Japanners hebben er zelfs een woord voor: 
Shinrin-yoku. Bosbaden. Een figuurlijk bad nemen 
in het bos om zo tot de ultieme ontspanning te 
komen.

Neem een duik 
Wonen in Sparrenlaene nodigt als vanzelf 

uit regelmatig kopje onder te gaan in de rust en 
stilte van het bos. Daarvoor hoef je je woning niet 
eens te verlaten. Een stijlvolle, ruime badkamer* 
kan door gebruik van natuurlijke materialen en 
luxe mogelijkheden - zoals een infrarooddouche, 
sauna of jacuzzi - als vanzelf verleiden tot een 
wellnessbeleving in eigen huis. De badkamer 
wordt dan een plek voor pure ontspanning, biedt 
de luxe van een spa met de privacy van thuis. 
Liggend in bad, met het bos op slechts enkele 
meters afstand, kun je ‘shinrin-yoku’ bijna 
letterlijk nemen. Adem uit, relax. Ogen dicht en 
wegdromen maar… 

{Shinrin.yoku}
Japans werkwoord

[1] Bosbaden ~ Een 
onderdompeling in de 
natuur voor ultieme 
ontspanning

'De luxe van een 
spa, de privacy 
van thuis'

* De verkoopprijzen zijn inclusief luxe sanitair van Villeroy & Boch en 
tegelwerk in diverse kleuren. Er zijn volop mogelijkheden om dit aan 
te passen via de showroom.
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KOM BINNEN!

Een sfeervol interieur brengt een 
woning tot leven, geeft karakter 
en persoonlijkheid. De juiste 
materialen en kleuren maken van 
een huis een thuis. Interieurstyliste 
Sang Ear geeft inspiratie en advies. 

Sa
ng

 E
ar
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'THIS IS MY HAPPY PLACE
IT’S SO GOOD TO BE HOME'

23



Warm wonen
Ook de trendkleur van 2019 past Sparrenlaene als een jas. '‘De 

trendkleur dit jaar is ‘Spiced Honey’; een honingbruine, vriendelijke 
kleur die optimisme uitstraalt en direct een huiselijk gevoel bezorgt', 
vervolgt Ear. 'Ook andere kleiachtige kleuren, zoals rood en oranje, 
geven een woning warmte en karakter. Pas zo’n kleur bijvoorbeeld toe 
als accent op de muur of in accessoires, zoals een schilderij of wild 
boeket bloemen op tafel.' 

'De woningen in Sparrenlaene lenen zich voor diverse 
interieurstijlen', begint Sang Ear, eigenaresse en interieurstyliste van 
Het Comfort Woonadvies in Boxtel. 'Maar door de unieke, groene 
ligging van de wijk komen sommige stijlen en materialen extra goed 
tot hun recht. Denk aan de Scandinavische woonstijl in combinatie 
met mooie natuurtinten en aan materialen als hout, natuursteen, 
koper en metalen accenten in meubels en kozijnen.' 

'De trendkleur van 2019 
straalt optimisme uit en 
brengt sfeer en warmte'

24



Binnenstebuiten
De groene ligging van de wijk nodigt bovendien uit buiten létterlijk 

naar binnen te halen. 'Met groen laat je je huis leven', glundert de 
interieurstyliste. 'Kamerplanten in mooie potten en manden en 
mooie geweven Sisal kleden zijn hier bij uitstek geschikt voor. Voor de 
raambekleding zijn er fantastische houten jaloezieën. Eventueel in 
combinatie met inbetween gordijnen, afhankelijk van je persoonlijke 
woonwensen.'

Welkom thuis
Want vooral dat laatste is belangrijk bij de totstandkoming van 

een passend en sfeervol interieur. 'Trends zijn inspirerend, maar als 
het gaat om de aankleding van een woning is persoonlijkheid het 
allerbelangrijkst', besluit Ear. 'Een interieur moet een gevoel van 
thuiskomen geven. Uitnodigen om je jas uit te doen, uit te ademen. 
Welke elementen dat gevoel veroorzaken, is voor iedereen anders.'

Trendkleur 2019
Spiced Honey

'Met groen laat 
je je huis leven'

'In een fijn interieur 
kom je thuis'
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EEN HUIS VOOR 
DE TOEKOMST

Vloerverwarming, zonnepanelen, 
ventilatie met warmte terugwinning, een 
eigen warmtepomp; door slim gebruik 
van materialen en installaties zijn de 
appartementen op Sparrenlaene gasloos en 
door en door duurzaam. Een huis voor nu  
én voor later.
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Zo’n 95 procent van alle woningen gebruikt 
op dit moment aardgas voor verwarming, warm 
water en koken. Maar als het aan de overheid 
ligt, zijn alle huizen in 2050 van het gas af. Steeds 
meer mensen bekijken daarom de mogelijkheden 
voor duurzaam wonen en ook gasloos wonen 
wordt steeds meer de standaard. Oók op 
Sparrenlaene.

Aangenaam warm
Ieder appartement op Sparrenlaene beschikt 

over een eigen warmtepomp. Een duurzame 
manier om een woning te verwarmen; de pomp 
verbruikt geen aardgas maar elektriciteit. Daalt 
de temperatuur tot onder het vriespunt? Dan 
zorgt de warmtepomp voor een warm huis.

Energiezuinig
Door groene innovaties zoals zonnepanelen, 

ventilatie met warmteterugwinning en 
vloerverwarming met warmtepomp bespaart 
het appartementencomplex op Sparrenlaene 
bovendien veel energie. Dat betekent minder 
CO2 uitstoot en een lagere energierekening. Goed 
voor milieu én portemonnee. Kortom, wonen op 
Sparrenlaene is duurzaam wonen op z’n best. Dat 
voel je meteen.

'Gasloos wonen 
wordt de 
standaard'

'GOOD DESIGN 
IS SUSTAINABLE 

DESIGN'

28



'GOOD DESIGN 
IS SUSTAINABLE 

DESIGN'
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In Nederland 
verhuizen zo’n 
1,8 miljoen 
mensen per jaar

Gemiddeld 
verhuist 
iemand 8 
keer

Per vierkante 
kilometer wonen in 
Boxtel gemiddeld 
477 personen

Op 1 januari 
2018 telde de 

gemeente Boxtel 
30.661 inwoners

Mensen in 
provinciale 
gebieden 
zijn over het 
algemeen 
gelukkiger dan 
inwoners van 
grote steden

Bewoners van een 
groene buurt komen 

bovendien minder 
vaak bij de huisarts

Zo’n 25% van de 
Nederlanders (18+) komt 
niet vaker dan een paar 
keer per jaar in de natuur

Een bezoek aan de 
natuur leidt tot een 
toename van positieve 
gevoelens en energie

Ook natuurgeluiden 
hebben een positief 

effect op de 
stemming

FACTS & FIGURES
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'Ruimte 
voor ieders 
woonwensen'

Bestemming droomhuis. Uitzicht op het 
park, een extra slaapkamer, twee badkamers; 
met maar liefst 10 verschillende woningtypen 
zijn de mogelijkheden op Sparrenlaene 
eindeloos. Dus waar wacht je op? Maak 
je woonwensen concreet en creëer dat 
droomappartement!

De geïllustreerde woningplattegronden 
helpen je op weg. Ze laten de verhoudingen 
zien, geven een beeld hoe de stijlvolle en ruime 
appartementen ingericht kunnen worden en 
zorgen bovenal voor een hoop wooninspiratie.

Genoeg keus
Ieder appartement op Sparrenlaene beschikt 

over een of twee parkeerplaatsen en een ruime 
berging in de parkeerkelder. Van binnen zijn 
de appartementen uniek en compleet anders. 
Het verschil zit ’m in oppervlakte, ligging en 
indeling. Het is dus maar net waar jouw voorkeur 
naar uitgaat; is dat een extra badkamer, een 
riant terras, een study, walk-in-closet, uitzicht 
op het park, of misschien droom je wel van 
allemaal? Laat je fantasie de vrije loop en breng je 
toekomstige appartement tot leven.

'Een plattegrond 
brengt een 
woning al vóór 
de bouw tot 
leven'

Eigen draai
Verliefd op een appartement maar wil je 

het nét even anders? Een afgesloten keuken 
bijvoorbeeld, een extra slaapkamer of moderne 
stalen binnenpuien? We staan open voor alle 
woonwensen en denken graag mee. Dát is pas fijn 
thuiskomen.

FLOORPLANNER
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Appartement 1 | Type A

Bel-etage

Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Woonoppervlakte GBO 
excl. terras en externe berging. 118 m²

Externe berging 5 m²

Terras 42 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Appartement 2 | Type B XL

Bel-etage

Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Woonopp. GBO 
excl. terras en externe berging.

108 m²

Externe berging 5 m²

Terras 12,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Bel-etage

Appartement 3 | Type C

Woonopp. GBO
excl.terras en externe berging.

96 m²

Externe berging 5 m²

Terras 55 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Bel-etage

Appartement 4 | Type Csp

Woonopp. GBO 
excl. terras en externe berging.

96 m²

Externe berging 5 m²

Terras 60,5 m²

Aantal parkeer-plaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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'IN HET VOORJAAR 
HOOR JE DE MOOISTE 
CONCERTEN, 
GEWOON IN DE 
NATUUR'
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Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Bel-etage

Appartement 5 | Type Bsp

Woonopp. GBO 
excl.terras en externe berging.

91 m²

Externe berging 5 m²

Terras 14,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

12

3

4
5 6

N

Bel-etage

Appartement 6 | Type D

Woonopp. GBO 
excl. terras en externe berging.

131 m²

Externe berging m² 7 m²

Terras m² 33,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 2
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 7,14,21 | Type E

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

112 m²

Externe berging 5 m²

Balkon 16 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 8,12,15,19,22,26 | Type Bsp

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

91 m²

Externe berging 5 m²

Balkon 9 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 9,16,23 | Type B

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

91 m²

Externe berging 5 m²

Balkon 9 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 10,17,24 | Type C

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

96 m²

Externe berging 5 m²

Balkon 9,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 11,18,25 | Type Csp

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

96 m²

Externe berging 5 m²

Balkon 9,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 1
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Schaal 1:100

9-16-23 8-15-22

7-14-21

13-20-2712-19-26
11-18-25

10-17-24

N

Verdieping 1-2-3

Appartement 13,20,27 | Type D XL

Woonopp. GBO
excl. balkon en externe berging.

145 m²

Externe berging 7,5 m²

Balkon 16 m²

Aantal parkeerplaatsen 2
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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de {lis.dodde}
zelfst. naamw. (m./v.)

[1] inheemse plant die 
veel voorkomt langs 
slootkanten
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'BOXTEL IS 
GENIETEN IN 

ELK STRAATJE!'

48



Schaal 1:100

30
29

28

N

Verdieping 4

Appartement 28 | Type F

Woonopp. GBO
excl. terras en externe berging.

147 m²

Externe berging 8 m²

Terras 51 m²

Aantal parkeerplaatsen 2
* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Woonopp. GBO
excl. terras en externe berging.

189 m²

Externe berging 7,5 m²

Terras 118 m²

Aantal parkeerplaatsen 2

Schaal 1:100

30
29

28

N

Verdieping 4

Appartement 29 | Type G

* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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Woonopp. GBO
excl. terras en externe berging.

180 m²

Externe berging 7 m²

Terras 107,5 m²

Aantal parkeerplaatsen 2

Schaal 1:100

30
29

28

N

Verdieping 4

Appartement 30 | Type H

* alle maten zijn circamaten

'In deze plattegrondillustratie zijn 

meerwerkopties verwerkt.'
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KERS OP DE TAART
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Na 14 twee-onder-
een-kapwoningen, 

10 villa’s en 6 stijlvolle 
herenhuizen maken de 

30 riante appartementen 
Sparrenlaene compleet. 

De kers op de taart, 
want wat is de wijk mooi 

geworden. Middenin 
het groen en het 

bourgondische leven 
altijd om de hoek. En óf 

we daar trots op zijn. 
Wat een wijk!
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COLOFON

Ontwikkeling
Cornelis Huygens 
Projectontwikkeling
 
Architectuur
Architectenbureau Visser & 
Bouwman
 
Advies
Nieman Raadgevende Ingenieurs
FraSp bouwadvies constructies
Technisch Totaal Beheer
 
Bouw
Aannemingsbedrijf De Wit
 
Installaties
Totaaltechniek Brabant 
Verstappen van Amelsvoort
 
Keukens en badkamers
Particolare
 
Vormgeving en communicatie
Studio-073
 
Tekstredactie
Bureau Citroen
 
Eindredactie
Cornelis Huygens 
Projectontwikkeling

Contact en verkoop

Lelieveld Makelaardij 
Marjanna Vissers
Helvoirtseweg 183c
5263 EC Vught
073-6560591
info@lelieveldmakelaardij.nl

Nuyens Makelaars
Monique Feijen
Rechterstraat 49b
5281 BT Boxtel
0411-676448
info@nuyensmakelaars.nl

Op de verkoop van de woningen 
is het toewijzingsbeleid van de 
gemeente Boxtel van toepassing. 
De makelaars kunnen hierover 
meer informatie verstrekken.

Disclaimer
Dit magazine is met zorg samengesteld. Er wordt een voorbehoud 
gemaakt voor wijzigingen. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 
en zijn veelal voorzien van meerwerkopties. Aan dit magazine kunnen 
geen rechten worden ontleend.

www.sparrenlaene-appartementen.nl
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'HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR, 
GROENE LIGGING EN DUURZAAMHEID 
KOMEN HIER SAMEN. WIJ INFORMEREN 

U GRAAG OVER DIT PROJECT!'

Monique Feijen & Marjanna Vissers
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Appartementen


